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Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du
tager produktet i brug første gang, og gem
vejledningen til senere brug.
 Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det

udenfor børns rækkevidde.
 Advarsel: Dette produkt indeholder et

LiPo-batteri.
 Hold produktet udenfor børns og kæledyrs

rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller
slugt.

 Produktets drifts- og
opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til
40 °C. Udenfor dette område kan
funktionaliteten blive påvirket.

 Produktet må aldrig åbnes. Reparation og
service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.

 Tag smarturet af, hvis det lækker eller afgiver
kraftig varme. Derved undgår du forbrændinger
og udslæt.

 Oplad kun med det medfølgende USB-kabel.
 Brug af tilbehør, der ikke er leveret med

produktet, kan medføre unormal funktion.
 Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor

en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale
kommunikationsdistance kan variere afhængigt
af forhindringer i området (mennesker,
metalgenstande, vægge osv.) eller de
elektromagnetiske forhold.

 Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke
funktionsevnen i elektroniske medicinske
enheder.
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Kom godt i gang
OBS: Oplad uret helt, inden du tager det i brug første
gang. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager
produktet i brug. Den indeholder vigtige oplysninger
om sikkerhed samt råd vedrørende brug og
vedligeholdelse. Gem denne brugervejledning som
fremtidig reference.

OBS: Enheden kanmedføre hudirritation. Forlænget
kontakt kan medføre hudirritation eller allergi hos visse
brugere. Hvis du oplever tegn på rødme, hævelse, kløe
eller anden hudirritation, skal du holde op med at
benytte produktet. Fortsat brug, selv efter at
symptomerne er forsvundet, kan medføre fornyet eller
øget irritation. Hvis symptomerne fortsætter, skal du gå
til lægen. Undlad at åbne huset eller skille produktet
ad.

Notits vedr. iltmætning
OBS! Kun en lægefaglig person er kvalificeret til at
fortolke dine iltmætningsmålinger. Brug af dette
smartur bør ikke erstatte regelmæssige lægebesøg.
Iltmætning kan variere i høj grad inden for et kort
tidsrum. Niveauet afhænger af mange faktorer.
Forskellige medicinske præparater, alkohol og rygning
kan have stor indvirkning på iltmætningen. Undlad at
ryge, drikke koffeinholdige drikkevarer eller motionere
de sidste 30 minutter inden måling af iltmætning.
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Funktioner

Beregnet brug

Dette smartur er beregnet til målinger i forbindelse
med træning og fitness, som fx puls, blodtryk, distance
gået eller løbet, kalorieforbrug og søvnkvalitet. De
målte data må ikke anvendes som reference i
medicinsk, ambulatorisk eller diætetisk forbindelse.

Produktbeskrivelse

1. Opladning via 2. Pulsmonitor

Opladning af dit smartur
Til opladning af dit smartur skal du forbinde ladeklipsen
på USB-kablet til ladefeltet på bagsiden af smarturet.
Når forbindelsen er oprettet, vises ladeikonet på
skærmen.
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Sådan tænder du
Hold knappen på siden inde i 3 sekunder for at tænde,
eller tilslut det magnetiske ladekabel for at oplade
smarturet.

Download og opret forbindelse til appen til smartur
1. Download og installér appen Da Fit.
Scan QR-koden med din telefon for at downloade
appen.
iOS-system: Søg efter, og download appen “Da Fit” fra
App Store.
Android-system: Søg efter, og download appen “Da Fit”
fra Google Play.

Bemærk: Din mobiltelefon skal understøtte Android 4.4
nyere eller iOS 8.0 eller nyere samt Bluetooth 4.0 eller
nyere.
2. Forbind smarturet til appen.
Åbn appen, og konfigurér din profil.
Gå til [Enhed], og klik på [Tilføj enhed] for at finde
smarturet. Vælg din enhed på listen. Du vil kunne se
modelnavnet SWC-372 i appen, når forbindelsen er
oprettet.



DEN 5

Betjening
Stryg fra top mod bund for at åbne indstillingerne og
fra bundmod top for notifikationer. Stryg mod højre for
funktioner og mod venstre for lynfunktioner. Brug
knappen på siden, når du vil gå tilbage til urskiven.
Vælg urskive ved at holde en finger mod urskiven, og
vælg den ønskede. Du kan tilføje flere urskiver via
appen.

Telefonopkald via Bluetooth
Ved Bluetooth-opkald anvender uret
Bluetooth-funktionen til parring og oprettelse af
forbindelse mellem enheden og
Bluetooth-mobiltelefonen. Når uret og mobiltelefonen
er parret, kan du foretage og modtage opkald på uret.
Når der kommer et indgående opkald, vibrerer
Bluetooth-uret, og nummeret vises på displayet.

Tilslutning for Bluetooth-opkald
Android-telefon:
1. Når appen er forbundet med urets Bluetooth, vil din
telefon automatisk vise en anmodning om "parring".
Klik på "Tillad".
2. iOS-telefoner og visse andre mobiltelefoner viser ikke
anmodningen om "parring": Gå ind i Indstillinger >
Bluetooth, søg efter enheden SWC-372, og opret
forbindelse. Når enhederne er forbundet, kan du
foretage og besvare opkald via uret.

Ophævelse af tilslutning for Bluetooth-opkald
Android-telefon: Enheden kan kobles fra din
mobiltelefon blot ved at klikke på “Fjern enhed”.
iOS-telefon: Gå til Indstillinger > Bluetooth, vælg
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SWC-372, tryk på ikonet for Flere oplysninger, og klik på
“Glem denne enhed”. Forbindelsen mellem dit ur og
din mobiltelefon er nu ophævet.

Sådan fjernes enheden
På en Android-telefon kan forbindelsen til enheden
ophæves blot ved at klikke på “Fjern enhed”.
På en iOS-telefon skal du, når forbindelsen til appen er
ophævet, gå ind i Indstillinger > Bluetooth og klikke på
“Glem denne enhed”

Advarsel!
-Indeholder lithium-batteri!
-Produktet må ikke åbnes!
-Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte
sollys!
-Må kun oplades med den originale oplader, der blev
leveret med produktet!

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter
forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i
denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT
DENVER A/S
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Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende
batterier indeholder materialer, komponenter og
stoffer, der kan være skadelige for menneskers
sundhed ogmiljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og
elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket
med ovenstående symbol med en affaldsspand
overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk
og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes
sammenmed almindeligt husholdningsaffald men skal
bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine
brugte batterier på de hertil beregnede
indsamlingssteder. På denne måde er du med til at
sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse
med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger,
hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt
batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og
andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra
boligerne. Nærmere information kan fås hos
kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen
SWC-372 er i overensstemmelse med direktiv
2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde
tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu,
og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv
modelnummeret: SWC-372. Du kommer nu ind på
produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under
downloads/andre downloads.
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Driftsfrekvensområde:2402MHZ-2408MHZ
Maksimal udgangseffekt:4.2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

http://www.facebook.com/denver.eu


DEN 9


